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Fakta om emnet Undervisning Praksis 
Emnekode: HPED1000 Undervisningsspråk: Norsk Praksisstudier: Nei 
Antall studiepoeng: 10 Undervisningssted: Oslo Praksisomfang: x timer/uker 
Tilbys som enkeltemne: Ja Undervisningstermin: Høst Studentarbeidsomfang 
Emnestatus: Valgemne Obligatorisk undervisning: Ja Undervisningsomfang: 

24 timer 
Studienivå: Høyere grad  Omfang studentstyrt arbeid: 

236 timer 
Plassering i studieløpet 
Heltid: Ikke aktuelt 
Deltid: Ikke aktuelt  

 Totalt antall studentarbeidstimer: 
270 timer 

Forkunnskapskrav: 
 

Innhold 
 
Kurset er et samlingsbasert tilbud til stipendiater og ansatte ved høgskoler og universiteter 
hvor refleksjon rundt egen pedagogisk praksis har hovedfokus. 
Deltakerne skal gjennom varierte aktiviteter tilegne seg ny kunnskap og nye ferdigheter 
relatert til planlegging, gjennomføring og evaluering av undervisning. Deltakerne får også 
innsikt i forskjellige vurderingsformer og veiledning av studenter, og kurset har fokus på 
digitalisering av utdanningen. Samlinger, digitale ressurser, selvstudier og kollegaveiledning 
skal hjelpe deltagerne til å reflektere kritisk over lærings- og undervisningsspørsmål som tar 
utgangspunkt i forskningsbasert og erfaringsbasert kunnskap. 
 
Hovedtemaer: 

• Pedagogisk læringsteori 
• Planlegging, gjennomføring og evaluering av undervisning 
• Kollegaveiledning 
• E-læring 
• Veiledning av studenter 
• Eksamen og vurdering 
• Læringsutbyttebeskrivelser 

 
Læringsutbytte 
Etter fullført emne skal kandidaten ha følgende læringsutbytte, inndelt i kunnskaper, 
ferdigheter og generell kompetanse: 
 
Kunnskaper: 
Kandidaten 

• har inngående kunnskap om pedagogiske læringsteorier  
• kan reflektere over og analysere hvordan studenter lærer og hvordan man 

tilrettelegger for studenters læring 
• kan anvende og kritisk vurdere ulike undervisningsmetoder for å øke studiekvaliteten 

i egen undervisning 
 
 
Ferdigheter: 
Kandidaten 



• kan utvikle relevante vurderingsformer og reflektere kritisk over hvilke konsekvenser 
disse kan ha for studenters læring 

• kan bruke ulike veiledningsstrategier i skiftende veiledningssituasjoner, både overfor 
studenter og kolleger 

• kan bruke digitale redskaper i undervisningen og kan tilrettelegge for fleksibel 
undervisning 

• kan formulere læringsutbyttebeskrivelser som er basert på fagområdets eksisterende 
teorier, metoder og fortolkninger, og som er tilpasset emnets nivå og omfang 
 

 
Generell kompetanse: 
Kandidaten 

• kan bruke relevant kunnskap og relevante metoder i planlegging og gjennomføring 
av gode undervisningsforløp 

• kan analysere relevante yrkesetiske problemstillinger knyttet til undervisning, 
veiledning og vurdering 

 
Arbeids- og undervisningsformer 

• Kurset organiseres med to samlinger à to dager hvor innholdet er en kombinasjon av 
forelesning, diskusjon og gruppearbeid.  

• Mellom samlingene diskuteres innholdet i kurset i basisgrupper via itslearning. 
• Deltakerne skal levere fire praktiske og teoretiske mappeinnleveringer. 

 
Obligatoriske aktiviteter 

• Deltagelse på fire kursdager. 
• Deltakerne skal delta i observasjon av undervisning med påfølgende samtale om 

innholdet i undervisningen. 
• Deltakerne skal motta kollegaveiledning etter egen undervisning. 

 
 

Vurderingsordning 
Vurderingsform Varighet Vurderingsuttrykk Vekting 

Mappeinnlevering 
Frist 1.juni for kurs 
høst Frist 1.des. for 
kurs vår  

Bestått/ikke bestått  

 
Utfyllende informasjon om eksamen/vurdering: 

Mappeinnleveringen inneholder følgende elementer:  

• Refleksjonsnotat hvor filmen Teaching Teaching & Understanding Understanding 
kommenteres og diskuteres med valgfrie elementer fra pensumlitteraturen. 

• En IKT-produksjon som er en 10 minutters videoforelesning eller en nettpresentasjon. 
• Logg fra gjennomført undervisning med kollegaveiledning.  
• Deltagelse i faglig forum på itslearning med minimum tre innlegg som kommenterer 

kursets faglige innhold. 
 

 

Annet 
 
 



Pensum 
 

Film 

Teaching Teaching & Understanding Understanding (1-3) 

https://www.youtube.com/watch?v=iMZA80XpP6Y&index=1&list=PLUvh8nBV_eO9ma_DggZ

iSGLnKb9hBZ5yO 
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